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8/3/2022 

 ו' באדר ב' תשפ"ב
 282604סימוכין: 

 לכבוד

 קבלנים, יועצים, ונותני שירותים לחברה

 

 הנדון: רשימת ספקים מוכרים בחברת תש"ן
 3.6.20 -סימוכין: מכתבי מיום ה

 
 , ולאור השאלות שנשאלנו מצ"ב מספר הבהרות:3.6.2020בהמשך למכתבי מתאריך  .1

מי שאינו נמנה בקטגוריה זו לא נדרש לשלוח אלינו  – לקבלנים, יועצים ונותני שירותיםהמכתב פונה  .א

 מסמכים, לעת עתה. 

בהתאם לכך, כל מי שנמנה בקטגוריה זו, ומעוניין בהמשך עבודה עם החברה מתבקש להעביר את  .ב

 לה המצורפת.המסמכים בהתאם לטב

 . www.pei.co.ilכל המסמכים נמצאים באתר החברה שכתובתו   .ג

 "מכרזים", ואז ללשונית "מכרזים לעבודות קבלניות ונותני שירותים".שונית יש להגיע לל

לנוחותכם מצ"ב קישור לעמוד: 

s_list.php?id=2065&title=%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95http://www.pei.co.il/tender

D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%9%

D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D&langid=1_%9 

 מה נדרש להגיש מכל סוג ספק על מנת להיות ספק מוכר ע"י החברה. לנוחותכם מצ"ב טבלה המרכזת .ד

 מצ"ב אישור זכויות חתימה שיש לחתום עליו. 3.6.20ה' מכתבי מתאריך  4בהתייחס לסעיף  .2

שאושרו ע"י חברות  2,  ככל הידוע לנו ישנן TOKENבנושא חתימה דיגיטלית מאובטחת באמצעות מכשיר  .3

 להלן שמות החברות:  .2001-)ב( לחוק חתימה אלקטרונית, התשס"א9 גורמים מאשרים לפי סעיףכרשם ה

 https://www.personalid.co.il/פרסונל איי.די. בע"מ כתובת אתר החברה:  .א

 ww.comsign.co.ilhttps://w/קומסיין בע"מ כתובת אתר החברה:  .ב

 אנו ממליצים לבדוק מידע נוסף לגבי נושא זה ברשת האינטרנט.

נערכת למעבר  היאבימים אלו מודיעה כי  תש"ן ,3.6.20 -כפי שנשלח במכתבי מתאריך הו כלל הספקיםעבור  .4

והגשת הצעות במכרזים/פניה תחרותית  החתמת חוזים ,בהתאם לכך .להגשת מסמכים באמצעים דיגיטליים

 בטחת( במטרה לחסוך בזמן ובניירת.)חתימה דיגיטלית מאו TOKENבאמצעות מכשיר בהמשך יבוצעו 

 

 בברכה,                  

 

 שטלריד-אשכנזישרון                                                                                                                                   

 מנהלת מחלקת רכש וההתקשרויות

http://www.pei.co.il/
http://www.pei.co.il/tenders_list.php?id=2065&title=%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D&langid=1
http://www.pei.co.il/tenders_list.php?id=2065&title=%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D&langid=1
http://www.pei.co.il/tenders_list.php?id=2065&title=%D7%9E%D7%9B%D7%A8%D7%96%D7%99%D7%9D_%D7%9C%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%95%D7%AA_%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%A0%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%95%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%A0%D7%99_%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%AA%D7%99%D7%9D&langid=1
https://www.personalid.co.il/
https://www.comsign.co.il/
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 אישור בדבר מורשי חתימה
 

 שמות בעלי זכות החתימה

 

 דוגמת חתימה מס' ת.ז. שם משפחה  שם פרטי

    

    

 

 _________________ _______________שם החברה: 

 .ת.ז./ח.פ.   _________________ 

___________________________________________ מיקוד _________ טלפון __כתובת 

 __________ פקס. __________________________

 "(ספק/ הקבלן"ה -מייל _______________________________________________ )להלן 

 

 אישור עו"ד

  

 .__________(, מאשר/ת כי אני הח"מ, ______________________ עו"ד )מ.ר

 ה"ה ___________________________, ת.ז.__________________ 

וה"ה _____________________ ת.ז._________________ מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם הספק/ קבלן 

 באופן שחתימת:

 מחק את המיותר -כל אחד מהם / שניהם יחד / _________________ )אחר(

 תמת הספק/ הקבלן, תחייב את הספק/ הקבלן לכל דבר ועניין. בצירוף חו

 

 חותמת       _________________            ___________________

 חתימה       

 


